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FÖRORD 
Syftet med denna stråkstudie är att klargöra förutsättningarna för ökad kollek-
tivtrafik längs stråket Kristianstad – Åhus. 
 
Strategin bakom arbetet har varit att koncentrera åtgärder till stråket så att 
resenärerna upplever en väsentlig standardhöjning på sin resa. Förhopp-
ningsvis leder detta till att fler väljer att använda kollektivtrafiken istället för den 
egna bilen. 
 
Arbetet har genomförts med Hela Resan som motto. Det innebär att man inte 
bara tittat på åtgärder för att göra bussresan snabbare, utan även på åtgärder 
som ökar tillgängligheten för funktionshindrade, underlättar byten mellan olika 
färdmedel och höjer komforten för resenärerna. 
 
Vägverket driver projektet i samarbete med Skånetrafiken och Kristianstad 
kommun. Rapporten har tagits fram av Tyréns AB genom Lars Nilsson och 
Josefin Selander. Följande personer har medverkat vid framtagandet av 
stråkstudien eller deltagit på ett eller flera projektmöten: 
 
 

Vägverket 
 

Kerstin Åklundh, projektledare 
Andreas Persson 
 

Skånetrafiken 
 

Mats Améen, Mattias Samuelsson 
Ewa Rosén, Gunilla Blad 
 

Kristianstads kommun 
 

Per Bergström, Åke Lindgren 
Marie Nilsson, Anders Bengtsson  
 

Banverket 
 

Ingemar Johansson 

Connex fd. Linjebuss  Ulf Erlandsson 
 

Tyréns AB Lars Nilsson, Josefin Selander 
 
 
I rapporten presenteras olika förslag till åtgärder som diskuterats i arbetet 
samt arbetsgruppens bedömning. En avsiktsförklaring som klargör 
huvudprinciper för ansvarsområden och inriktning av fortsatt arbete mot ett 
genomförande bifogas. Se bilaga sist i rapporten.  
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1  INLEDNING  
En bra kollektivtrafik i Skåne är en förutsättning för att minska bilberoendet 
och ge alla tillgång till regionens utbud av arbete, utbildning, kultur, handel och 
rekreationsmöjligheter. 
 
Kollektivtrafiken ska vara lättillgänglig, handikappanpassad och erbjuda res-
möjligheter som är konkurrenskraftiga med den egna bilens för att vara bra. 
Vid värderingen av kollektivtrafikens kvaliteter är en helhetssyn nödvändig. 
Väsentliga kvalitetsfaktorer är restid, bekvämlighet och tillförlitlighet samt tra-
fiksäkerhet. Hela reskedjan från start till mål måste beaktas. 
 
 

1.1 Bakgrund och motiv 
Vägverket har i sin sektorsroll ansvar för vägtransportsystemet som helhet. I 
detta ligger att verka för att vägtrafikens miljöbelastning minskar och att kol-
lektivtrafik på väg blir attraktiv och tillgänglig för så många som möjligt.  
 
Skånetrafiken har, som huvudman för kollektivtrafiken, till uppgift att verka för 
att kollektivtrafiken är attraktiv, tillgänglig, miljöanpassad och säker samt att 
driva kollektivtrafiken på ett effektivt sätt med så god ekonomi som möjligt. 
 
Kommunen är huvudman för den fysiska planeringen. Dessutom är 
kommunen ofta väghållare samt har starka intressen att bevaka och planera 
för ett effektivt och högklassigt kollektivtrafiksystem.   
 
För att åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik, som kan utgöra ett alternativ till 
bil, krävs i de flesta fall en mycket stor förbättring av framförallt restiden. För 
att de åtgärder som vidtas ska bli effektiva och få genomslag, krävs att man 
koncentrerar sina insatser till vissa stråk.  
 
Vägverket har därför i samråd med Skånetrafiken valt ut 6 tunga 
kollektivtrafikstråk, som i första hand bör förbättras. Den gemensamma 
nämnaren är att de redan idag har stort resandeunderlag, ca 30% av det 
totala resandet med regionbuss, samt en bedömd stor potential för ökat 
resande med buss. 
 
För stråket; 

• Helsingborg – Höganäs finns en stråkstudie framtagen och en 
påskriven överenskommelse som handlar om huvudprinciper för 
ansvarsområden samt inriktning av fortsatt planering för att genomföra 
de åtgärder som arbetsgruppen redovisar. 

• Sjöbo – Lund är stråkstudien i sitt slutskede. Påskriven 
överenskommelse saknas ännu men fysiska åtgärder har påbörjats.   

• Malmö – Hörby – Kristianstad är i sitt slutskede.  
• Malmö – Falsterbonäset har en inventering påbörjats som visar redan 

genomförda åtgärder som främjar ett ökat kollektivtrafikresande. 
• Staffanstorp – Lund – S Sandby kvarstår och planeras påbörjas 2004. 
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1.2 Stråkstudiens syfte  
Syftet med den genomförda utredningen har varit att, utifrån en helhetssyn, 
inventera möjligheterna och föreslå åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken 
mellan Kristianstad och Åhus. Förbättringarna studeras dels på en mer 
övergripande nivå, dels på hållplatsnivå. På den övergripande nivån syftar 
åtgärderna till att öka effektiviteten på busslinjen genom en ökad 
framkomlighet och en optimerad linjesträckning. På den mer detaljerade nivån 
arbetar vi för en ökad tillgänglighet till busshållplatserna genom 
kompletteringar av gång- och cykelnätet och handikappsanpassning av 
väntutrymmet.  
 
Utredningen fokuserar även på att Hela Resan ska fungera, vilket innebär att 
man studerat åtgärder bl.a. för att förkorta restiden, förbättra hållplatser och 
deras anslutningar, öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten för 
funktionshindrade. 
 

 
En resa med kollektivtrafik består av flera olika delar 
 
 

1.3 Visioner 
Skåne har ett omfattande järnvägsnät, som trafikeras av bl a Pågatåg. Det 
finns dock flera tunga stråk där det under överskådlig tid inte går att tillskapa 
spårtrafik av trafiktekniska, utrymmesmässiga eller ekonomiska skäl. Där är 
visionen att tillskapa en högklassig busstrafik med en standard som närmar 
sig tågets. Detta kan sammanfattas i mottot ”Tänk spår, kör buss”. 
 
 

1.4 Kritiska framgångsfaktorer 
Varje enskild åtgärd är viktig - även om den kan te sig mindre betydelsefull – 
för tillsammans kan ett stort antal smååtgärder ge stora förbättringar både av 
restid och komfort. Några kritiska framgångsfaktorer är att: 
• restidskvoten för kollektivtrafik / bil bör understiga 2, 
• busslinjerna ska ha bra turtäthet hela trafikdygnet, 
• summan av många små åtgärder kan ge betydande effekt, vilket är viktigt 

då det är svårt att hitta enskilda stora åtgärder som ökar attraktiviteten. 
• Linjesträckningen ska täcka in de viktigaste bostadsområdena i Åhus och 

de viktigaste målpunkterna i Kristianstad.  



 
  

  - 3 - 

1.5 Tidigare utredningar och beslut 
Skånetrafiken har studerat förutsättningarna för busstrafiken inom 
Kristianstads tätort i projektet ”FramFörBuss Kristianstad”.  I projektet arbetar 
man med frågor kring framkomligheten för busstrafiken.  
 
Inom ramen för detta projekt finns en rapport ”Busskörvägar i Åhus” framtagen 
av Trivector Traffic AB. Rapporten är kompletterad med ett besluts PM från 
Skånetrafiken. Besluts PM ligger till grund för den linjedragning som redovisas 
i denna rapport.  
 
För delen mellan Kristianstad och Rinkaby pågår en utredning om uppsättning 
av livlina. Målningen för 2+1 utförs under år 2003 men pengar för resterande 
åtgärder finns först år 2004.  
 
Järnvägstrafik på Åhusbanan har studerats i ett praktikarbete på Banverket 
1995 ”Kristianstad – Åhus; Återupptagande av persontrafik”. I den gällande 
regionala infrastrukturplanen finns investeringsmedel avsatta för att kunna 
påbörja en banupprustning för återupptagande av persontrafik. I den nya pla-
nen, som kommer att gälla 2004-2015, kommer med största sannolikhet inga 
medel att inrymmas.  
 
Sedan tidigare finns tankar om förbifart vid Rinkaby och Horna men 
finansiering saknas inom överskådlig tid. 
 
För busstrafiken på sträckan mellan Åhus - Kristianstad finns inga tidigare 
utredningar. 
 
 

1.6 Ett framtida spårburet system?  
Innan större infrastrukturåtgärder i busstråket beslutas är det viktigt att 
fastlägga hur den långsiktiga trafiklösningen Kristianstad – Åhus ska se ut. 
Om inriktningen är busstrafik även på mycket lång sikt kan större 
bussinvesteringar vara mer motiverade än om övergång till tågtrafik planeras 
om 10 eller 15 år. 
 
Det finns ett spår mellan Åhus och Kristianstad som används för 
godstransporter. Inom ramen för denna utredning har en översiktlig jämförelse 
gjorts mellan busstrafik, tågtrafik och buss/stadsbana längs befintlig järnväg. 
Restiderna för de spårburna alternativen visar sig bli ungefär samma som med 
busstrafik. Den åktidsvinst som de spårburna alternativen innebär leder till en 
ungefär motsvarande gångtidsförlust p.g.a. längre avstånd till hållplatsen. Det 
finns många exempel på att övergång till spårtrafik lett till stora resandeök-
ningar. Resultatet beror oftast på en kombination av kortare restider och bättre 
reskomfort. Men i detta fall skulle effekten bara bestå i en komfortförbättring.  
 
En slutsats av studien är att det med utgångspunkt från restiden är svårt att 
motivera en satsning på spårtrafik Kristianstad – Åhus mot bakgrund av de 
stora investeringar som krävs för att upprusta järnvägen.  
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2 NULÄGESBESKRIVNING  
2.1 Busstrafik längs stråket 
Sträckan Kristianstad – Åhus trafikeras av linje 551. Linjen har hög turtäthet, 
under morgonens högtrafik avgår det en buss från Åhus var femte minut och 
under eftermiddagen varierar turtätheten mellan 10 och 20 minuter. På kvällar 
och helger är turtätheten mellan 30 och 60 minuter och nätter till lördag och 
söndag finns det även nattrafik. På vardagar görs ca 1800 enkelresor på 
stråket. Restiden från Järnvägsgatan i Åhus till Kristianstads Resecentrum är 
ca 29 minuter. 
 
Även linje 552 trafikerar Kristianstad - Åhus. Linjen går väster om Hammarsjön 
och har tre funktioner som komplement till 551:an.  

- Resande till och från Yngsjö (ca 30 av- och påstigande per dag) 
- Resande till och från Hovby m fl mindre orter väster om Hammarsjön 

(5 till 10 av- och påstigande per dag)  
- Resande Åhus – Wendesskolan i Åsum (under 5 av- och påstigande 

per dag) 
 
Turtätheten är låg med trafik huvudsakligen under högtrafiktid.   
 
SkåneExpressen 4 går från och med juni 2003 med alla turer via Åhus – 
Kristianstad med 3 stopp längs stråket förutom Resecentrum. 
SkåneExpressen 4 stannar också i Yngsjö. Linjen planeras att behandlas i en 
ny stråkstudie för Ystad/Simrishamn - Kristianstad.  
 
 

2.2 Bebyggelse längs stråket 
Tabellen visar antalet invånare i tätorter och hussamlingar längs stråket. 
Siffrorna är hämtade från Kristianstad kommuns hemsida, mars 2003 och 
avrundade till närmaste 50-tal.  
 
 

Tätort/Hussamling Antal 
invånare 

Kristianstad 31 300 

Viby 950 

Rinkaby 700 

Horna 100 

Åhus 8 600 
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2.3 Stråkets hållplatser 
Det finns 35 hållplatser längs stråket -15 av dessa finns i Åhus - där bussen när-
mast fungerar som en lokalbuss och trafikerar orten i en metkroksliknande 
linjesträckning med en slinga på slutet. Den största delen av resandet finns dock 
på hållplatserna mellan Villaskolan och Järnvägsgatan, d.v.s. innan bussen ger sig 
ut på slingan till Täppet. Rinkaby har sju hållplatser och ortens resande är relativt 
jämnt fördelat på dessa. Den viktigaste av Kristianstads fem hållplatser är 
Resecentrum som också är stråkets tyngsta hållplats. Andra viktiga målpunkter i 
Kristianstad är järnvägsstationen och sjukhuset (som nås från hållplatsen på 
Blekingevägen, Kristianstad Björkhemsområdet).  

 
Tabellen nedan och figuren på nästa sida redovisar antalet av- och påstigande 
resenärer. Statistiken redovisar antalet resenärer per vardagsmedeldygn, 
mätningen utfördes under 1999. På vardagarna är resandet fyra gånger större än 
lördagsresandet och tio gånger större än söndagsresandet.  
 
  
 

Hållplats På- och 
avstigande/ 

Vardag 

Hållplats På- och 
avstigande/ 

vardag 
Kristianstad Station 146 Rinkaby Alvåkravägen 13 

Kristianstad RC 1313 Horna G:a station 23 

Kristianstad Kyrkogården 89 Åhus Villaskolan 432 

Kristianstad Björkhemsomr. 147 Åhus Vattentornsområdet 204 

Kristianstad Sjöhemsv. 50 Åhus Siversson 201 

Hammar Palmvägen 18 Åhus Repslageriet 256 

Hammar Åängavägen 23 Åhus St:Mariakyrkan 62 

Hammar Nosabyvägen 38 Åhus Rönnowskolan 65 

Hammar väg 118  5 Åhus Järnvägsgatan 171 

Skånes Viby Hörnhems hand 11 Åhus Parkgatan 12 

Skånes Viby Nybodalvägen 3 Åhus Hans Nilssongatan 25 

Viby Kyrkväg 7 Åhus Kolonivägen 7 

Rinkaby Fribetesvägen 1 Åhus Berguvsvägen 15 

Rinkaby Viadukten 6 Åhus Täppet 68 

Rinkaby Salong Look 15 Åhus Trastvägen 15 

Rinkaby Lindbergs affär 33 Åhus Trollsländevägen 28 

Rinkaby Sandsjöborgsallé 19 Åhus Infartsvägen 23 

Rinkaby Fyrkanten 33   

Antal resenärer i medeltal under vardagarna (1999). 
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2.4 

Kristianstad 
station 

Täppet 

Trastvägen Trollsländev. 

Järnvägsgatan Berguvsv. 

Hans Nilssong. 

Infartsvägen 

Parkgatan 

Horna G:a station 

Rinkaby Fyrkanten 
Rinkaby Alvåkravägen 

Rinkaby Lindbergs affär 

Rinkaby Fribetesvägen
Rinkaby viadukten 

Rinkaby Sandsjöborgsallé 

Rinkaby Salong Look 
 

Viby kyrkväg 
Skånes Viby Nybodalvägen 
 

Skånes Viby Hörnhems 
hand 

Åhus Villaskolan

Vattentornsområdet 

Siversson 

Repslageriet 

St:Mariakyrkan 

Rönnowskolan 

Hammar väg 118 

Hammar 
Nosabyvägen

Kristianstad RC 

Kristianstad Kyrkogården 

Hammar Palmvägen 

Hammar Åängavägen 

Kristianstad Björkhemsområdet 
 

Kristianstad Sjöhemsvägen 

Resandestatistik 
Cirkelns yta motsvarar antalet 
resor i medeltal/vardag för 
respektive hållplats. Mätningen 
utfördes 1999.  

1310  
 

430 

170

30

150 

30 
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Pendling 
Av resenärerna på linje 551 åker 25 % med skolkort och 40 % med vanliga 
månadskort. Den höga andelen skolkort förklaras av att det finns ett omfattande 
gymnasieresande till Kristianstad. Resterande 35 % åker på kontantbiljett eller 
förköpskort.  
 
Figuren nedan visar antalet arbetspendlare, med alla olika trafikslag, från orterna 
längs stråket till Kristianstad respektive Åhus. Pilarna visar i vilken riktning man 
pendlar, d.v.s. från hemmet till arbetet. Det är således 1900 personer som bor i 
Åhus och arbetar i Kristianstad, ytterligare 150 i Rinkaby o.s.v. Rektanglarnas 
bredd är proportionell mot det totala antalet pendlare i båda riktningar. Busstrafiken 
har en marknadsandel på 25-30 % av arbetsresorna. För övriga resärenden är 
busstrafikens marknadsandel lägre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristianstad 

Viby 

Hammar 

Rinkaby 

Åhus 

Pendling 
Arbetspendlare, med alla 
olika trafikslag, mellan orter 
längs stråket. 
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2.5 Färd till och från hållplats  
För att Hela Resan ska fungera är det av högsta vikt att färden till och från hållplat-
sen fungerar på ett bra sätt, oavsett vilket färdmedel man använder sig av. 
 
Det som är viktigt för fotgängarna är att anslutningsvägarna är gena, bekväma, 
säkra och trygga. De ska dessutom vara utformade så att hållplatsen är tillgänglig 
för funktionshindrade. Beroende på hållplatsens utformning och kringservice kan 
influensområdet för gångtrafik variera något, men undersökningar tyder på max ca 
1000 meter är rimligt.  
 
För cykel är det maximala avståndet ca 3 km för en resa som sedan ska fortsätta 
med kollektivtrafik. För cyklisterna är det dessutom viktigt med bra cykelparkering i 
nära anslutning till hållplatsen. Det är viktigt att åtgärda de felande länkar som finns 
i gång- och cykelanslutningarna till hållplatserna. 
 
För att locka dem som inte har någon hållplats inom gång- eller cykelavstånd till 
kollektivtrafiken kan man erbjuda bilparkering/pendlarparkering i anslutning till håll-
platsen. Någon sådan parkering finns inte längs stråket idag. 
 
Stråket har också kopplingar till övrig kollektivtrafik. Vid Resecentrum i Kristianstad 
kan resenärer byta till stadsbuss och övrig regional busstrafik. Vid 
järnvägsstationen kopplas stråket till den regionala tågtrafiken. 
 
 

2.6 Körtid och hållplatstid 
För att bedöma möjligheterna att förkorta åktiden i bussen har körtidsmätningar 
genomförts i vilka bussarnas hastighet och fördröjning har analyserats. Totalt gjor-
des fyra mätningar i varje riktning, några i högtrafik och några i lågtrafik. Resultaten 
visas på följande sidor först i form av sträcka/tid-diagram och därefter på sidorna 
10 och 11 som stapeldiagram med fördröjningar.  
 
I sträcka/tid-diagrammen innebär en flack lutning på linjen en låg hastighet. Man 
kan t.ex. se att bussen håller 5 minuter – regleringstid - på hpl Järnvägsgatan 
(denna fördröjning är borttagen från stapeldiagrammet för att de andra 
fördröjningspunkterna ska synas i diagrammet). Detta innebär att resenärer som 
stiger på bussen vid hållplatserna före Järnvägsgatan får en 5 minuter längre 
restid. Anledningen till den långa reglertiden vid Järnvägsgatan är att bussen 
trafikerar en slinga i Täppet där naturlig reglerhållplats saknas (det sitter 
passagerare i bussen, som skulle åsamkas tidsförluster, på alla hållplatser). 
Medelåktiden från Järnvägsgatan i Åhus till Kristianstads Resecentrum är ca 29 
minuter.  
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Körtid Kristianstad-Åhus
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Sträcka/tid diagram som illustrerar bussens framkomlighet på  
sträckan Kristianstad - Åhus.   
 

Körtid Åhus-Kristianstad

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Tid (min)

St
rä

ck
a 

(k
m

)

hpl Järnvägsgatan

hpl Repslageriet

hpl Villaskolan

hpl Fyrkanten

hpl Viadukten

signalkors 118/Blekingev

hpl Björkhemsområdet

 
Sträcka/tid diagram som illustrerar bussens framkomlighet på  
sträckan Åhus – Kristianstad.   
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Regionbuss 551
delsträcka Kristianstad - Horna

utan regleringstider
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hpl Viadukten
hpl Fribetesvägen

hpl VIby Kyrkväg
hpl Nybodalvägen

hpl Hörnhems Hand 
hpl väg 118 efter motorvägen

signalkors väg 118/Blekingev
hpl Nosabyvägen
hpl Åängavägen

hpl Palmvägen
hpl Sjöhemsvägen

hpl Björkhemsområdet
signalkors Blekingev/J A Hedlunds v

cpl Blekingev
signalkors Snapphanev/Ambulansv

hpl Kyrkogården
signalkors Kanalg/S Kaserng

signalkors Ö Boulevarden/S Kaserng
ut ur terminal till S Kaserng

Pl
at

s

Fördröjning (s)

mot Kristianstad
mot Åhus

 
Diagrammet illustrerar bussens fördröjningar i punkter på sträckan Kristianstad – Horna.   
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Regionbuss 551
delsträcka inom Åhus
utan regleringstider

8

37

18

14

13

14

11

16

11

15

25

23

26

23

26

12

25

19

38

11

18

25

17

13

25

10

16

16

29

42

15

28

15

35

18

61

0 10 20 30 40 50 60 70

dubbelkors Stubbag/Elleg
hpl Infartsvägen

kors S Piggag/Fädriften
hpl Trollsländevägen

hpl Trastvägen
kors Fädriften/Koloniv

hpl Berguvsvägen
kors Koloniv/Stubbag

hpl Hans Nilssonsgatan
hpl Parkgatan

kors Stubbag/Elleg
kors Elleg/Järnvägsg

hpl Järnvägsgatan
kors Järnvägsg/Vallg

hpl Rönnowskolan
kors Vallg/Köpmannag

hpl S:t Mariakyrkan
hpl Repslageriet

cpl Kavröv/Yngsjöv
hpl Siverssons

cpl Flötöv/Kristianstadsv
hpl Vattentornsområdet

signalkors Fregattv/Kristianstadsv
hpl Villaskolan

Pl
at

s

Fördröjning (s)

mot Kristianstad
mot Åhus

 
Diagrammet illustrerar bussens fördröjningar i punkter på sträckan Horna - Åhus.   
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2.7 Restidskvoter 
Restidskvoten definieras som restiden, från dörr till dörr, på en sträcka med kollek-
tivtrafik dividerat med restiden med bil på samma sträcka. En restidskvot på 2,0 
anses vara den kritiska gränsen för om kollektivtrafiken upplevs som ett 
konkurrenskraftigt alternativ till det individuella resandet. I tabellen nedan redovisas 
restidskvoterna för intressanta relationer på stråket i nuläget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trots att stråkets restidskvoter genomgående ligger över 2,0 har man ett högt 
resande. Detta kan bero på att den faktiska mertiden det tar att åka buss i de flesta 
fall inte är mer än ca 20-25 minuter. Om man genom att förkorta åktiden för bussen 
kan pressa ner kvoterna under 2,0 skulle man få en ännu bättre 
konkurrenssituation och därmed ett ökat resande med buss. 
 
Restiden för kollektivtrafiken består av gång-/cykelfärdstid vid början och slutet av 
resan, själva åktiden i bussen och väntetid vid hållplatsen. Här har den genom-
snittliga gång-/cykelfärdstiden beräknats till 7 minuter (med hjälp av Skånetrafikens 
resvaneundersökning) i var ände av resan. Väntetiden vid påstigning har 
uppskattats till 4 minuter för genomsnittsresenären. 
 
För relationen Åhus Äspet – Kristianstad RC som inte trafikeras av linje 551 har 
antagits att det tar i genomsnitt 7 min längre tid, dvs 14 min, att ta sig till 
busshållplatsen (Repslageriet) om man bor i Äspet. 
 
För bil består restiden av 5 minuter gångtid i ena änden (den som inte är hemmet) 
och åktid i bilen. I beräkningen av åktiden med bil har antagits att 
medelhastigheten är 10 km/h lägre än den skyltade hastigheten.  
 
 

2.8 Miljöeffekter av busstrafiken 
Miljöbelastningen minskar med fler resande per buss. Även en gen sträckningen 
med hög framkomlighet medför mindre utsläpp och mindre energiåtgång.   
 
Skånetrafikens policy är att erbjuda bästa möjliga dieselbussar på samtliga linjer. 
Dieselbussar trafikerar idag Kristianstad - Åhus. I Kristianstad drivs 
stadsbusstrafiken med biogas. Det finns kapacitet att utveckla biogasanläggningen 
i Kristianstad för utökad användning av biogas som bränsle. Busslinjen Kristianstad 
– Åhus kan vara en lämplig nästa etapp.  
 
 
 
 
 

Total RestidRelation 

Buss Bil 

Restidskvot 

Åhus Täppet – Kristianstad RC 57 25 2,3 

Åhus Äspet - Kristianstad RC 46 23 2,0 

Åhus Järnvägsgatan – Kristianstad RC 45 22 2,0 

Åhus Villaskolan – Kristianstad RC 40 19 2,1 
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3 PROBLEMBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL   
ÅTGÄRDER 

Det övergripande problemet på busslinje 551 mellan Kristianstad och Åhus är att 
linjen har två viktiga funktioner som är svåra att kombinera, dels att fungera som 
en effektiv snabbuss mellan Kristianstad och Åhus, dels att serva de mindre 
orterna på vägen som saknar alternativ kollektivtrafik. De förslag till åtgärder som 
presenteras har som mål att förbättra bussens framkomlighet och fortfarande ge 
acceptabel service till de boende utmed sträckan. Med anledning av detta har 
antalet och placeringen av busshållplatslägen utmed sträckan studerats. Förutom 
hållplatslägen har även åtgärder för att minska fördröjningar i korsningspunkter 
föreslagits. En sammanställning av de föreslagna åtgärderna samt en översiktlig 
kostnadsbedömning redovisas i kapitel 4 på s 36. 
 
 

3.1 Linjedragning 
Som redovisades i avsnittet ”Tidigare utredningar och beslut” har linjedragningen i 
tätorterna Kristianstad och Åhus specialstuderats i separata utredningar. Båda 
studierna har fått till följd att linjedragningen har förändrats/planeras att förändras. I 
Kristianstad går redan 551 via Östra Boulevarden och Södra Boulevarden till 
Blekingevägen istället för via Södra Kaserngatan. I Åhus planeras busslinjen att 
delas i två grenar vid Järnvägsgatan. Den ena grenen kommer att gå till Äspet och 
den andra går den befintliga slingan kring Täppet. En ny centrumhållplats tillskapas 
på den västra delen av Järnvägsgatan. Dessa förändringar har använts som 
utgångspunkt i problembeskrivningen.  
 
Linje 552, som går Yngsjö – Åhus – Hovby – Åsum – Kristianstad, har ett lågt 
resande på de delsträckor där den går som enda linje. I Yngsjö (ca 30 av- och 
påstigande per vardag) trafikerar SkåneExpressen 4 från och med juni 2003. I 
Hovby finns endast 5 -10 av- och påstigande per dag. Till och från Åsum sker färre 
än fem enkelresor per dag. Det bör prövas att slopa linje 552 och lägga 
motsvarande trafikutbud på 551.   
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3.2 Kristianstad 

Körvägen Resecentrum - CSK - Hammar 
Problem 
Mellan resecentrum och korsningen Blekingevägen/Gustaf Hellströms väg går 
region- och stadsbussarna skilda vägar. Stadsbuss 1 går via Södra Kaserngatan 
och sedan vidare längs J A Hedlunds väg inne på sjukhusområdet ända fram till 
Gustaf Hellströms väg. Stadsbussarna har en krånglig körväg med en lång sträcka 
(ca 1 250 m) med hastighetsgräns 30 km/h och dessutom fem tvära 90-graders 
svängar. Detta tillsammans med täta hållplatslägen och med fördröjningar vid 
utfarten mot Blekingevägen från Gustav Hellströms väg gör att färdhastigheten på 
sträckan är låg.  
 
Regionbussarna går också via Södra Kaserngatan men sedan däremot via de 
större gatorna Snapphanevägen och Blekingevägen. Det innebär att det finns 
parallella hållplatslägen, ca 90 - 160 meter från varandra, på Blekingevägen och J 
A Hedlunds väg. För resande mellan CSK/Björkhemsområdet och centrum innebär 
detta svårigheter att överblicka systemet, att veta vilken buss som kommer först 
och därmed veta till vilken hållplats man skall gå.  
 

 
Körvägar och hållplatslägen innan linjeomläggning i juni 2003. Rött markerar 
färdväg för regionbuss och grönt för stadsbuss. 
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Förslag – alternativ 1: Gemensam körväg via Blekingevägen 
Både stadsbusslinje 1, SkåneExpressen 4 (mot Ystad) och regionbussarna linje 
551 (mot Åhus) och 558 (mot Sölvesborg) får ny gemensam körväg hela vägen 
mellan Resecentrum och Hammar. Den går via Östra Boulevarden, Södra 
Boulevarden och Blekingevägen.  
 
 

 
Körvägar och hållplatser med åtgärd 1. Blå linje markerar gemensam körväg för 
stadsbusslinje 1, SkåneExpressen 4 och regionbussarna 551 och 558. Grön linje 
markerar exempel på möjlig körväg för stadsbusslinje 3.  
 
Hållplatser kan då finnas på Södra Boulevarden strax väster om cirkulationsplatsen 
vid Snapphanevägen (som servar bl a MAXI och Söder), på Blekingevägen strax 
väster om infarten till sjukhuset (servar CSK och västra delarna av Björkhem) samt 
den befintliga på Blekingevägen vid anslutningen till Björkhemsvägen (servar östra 
delarna av Björkhem och Skånehuset/Milnerskolan). Samtliga hållplatser angörs av 
både stadsbussar och regionbussar. 
 
Hållplatsen vid CSK anläggs som en terminal norr om Blekingevägen med 
prioritering i trafiksignalen vid utfart i korsningen med J A Hedlunds väg. Från 
terminalen skapas ett högklassigt gångstråk, eventuellt med tak, till CSK´s 
huvudingång. Även goda passagemöjligheter tvärs Blekingevägen skapas för 
resande till och från Björkhemsområdet. 
 
Stadsbusslinje 3, som efter föreslagen linjeomläggning planeras få karaktären av 
en komfortlinje, angör både vid ett hållplatsläge på J A Hedlunds väg i anslutning 
till det nya gångstråket och ute vid den nya terminalen. På så sätt behålls 
möjligheterna till korta gångavstånd mellan hållplats och CSK´s huvudentré för 
personer med rörelsehinder. Linjen planeras dock bara att trafikeras under lågtrafik 
under dagtid (ca 9.30-15). 
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Förslag – alternativ 2: Gemensam körväg via JA Hedlunds väg 
Både stadsbusslinje 1, SkåneExpressen 4 och regionbussarna (linje 551 och 558) 
får även i detta alternativ en ny gemensam körväg hela vägen mellan Resecentrum 
och Hammar. Den går via Östra Boulevarden, Södra Boulevarden och sedan via J 
A Hedlunds väg inne på sjukhusområdet.  
 
Förslaget bygger på tre större åtgärder – en ombyggnad av angöringen till CSK´s 
entré med bl a nya utökade och förbättrade hållplatser på J A Hedlunds väg samt 
nya anslutningar till Blekingevägen både i väster och i öster. I väster innebär 
förslaget en bussgata mellan Blekingevägen (vid cirkulationsplatsen vid 
Snapphanevägen) och J A Hedlunds väg och i öster en ny anslutning till den tänkta 
cirkulationen Blekingevägen/Gustaf Hellströms väg.  
 
 

 
Körvägar och hållplatser med åtgärd 2. Blå linje markerar gemensam körväg för 
stadsbusslinje 1, SkåneExpressen 4 och regionbussarna 551 och 558. 
 
Hållplatser kan finnas på Södra Boulevarden strax väster om cirkulationsplatsen 
vid Snapphanevägen (som servar bl a MAXI och Söder), på J A Hedlunds väg vid 
CSK´s huvudentré samt på J A Hedlunds väg vid Skånehuset. Samtliga hållplatser 
angörs av både stadsbussar och regionbussar. 
 
Förslag 
Alt 2 är bättre ur kollektivtrafiksynpunkt eftersom det alternativet medför att 
resenärerna kommer närmre CSK:s entré. Alternativet är dock dyrare och 
förutsätter sanering av biltrafiken på JA Hedlunds väg. Regionbusstrafiken på 
delsträckan Resecentrum – cirkulationsplatsen Snapphanevägen/Blekingevägen 
lades om enligt detta förslag i juni 2003.       
 
Kostnad  
Projektet är inte kostnadsberäknat i detta tidiga skede. 
 
Ansvarig 
Kristianstad kommun och Skånetrafiken. 
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3.3 Hammar samhälle 
Hammar samhälle ligger ca 2,5 km från Kristianstad centrum. Bebyggelsen ligger 
jämt fördelad utmed Blekingevägen. En mindre centrumbildning med mataffär och 
kiosk finns mitt på sträckan. Blekingevägen trafikeras av ca 8000 f/d genom 
samhället. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.  
 
Problem  
På sträckan Kristianstad-Hammar har biltrafiken möjlighet att välja E22:an istället 
för att köra genom Hammar till väg 118. Detta medför att det är viktigt att minska 
tidsförlusterna för kollektivtrafiken på detta avsnitt. För att minimera tidsförlusten 
bör antalet stopp på sträckan minskas. I Hammar ligger tre busshållplatser: 
Palmvägen, Åängavägen och Nosabyvägen, på en relativt kort sträcka (ca 1 km) 
se bild s 21.   
 
 

 
Busshållplats Åängavägen på Blekingevägen, centrumbildningen skymtar till höger 
i fotot, foto mot väster. 
 
Förslag 
Ett alternativ Skånetrafiken prövar är att låta stadsbussarna fortsätta ut till 
Hammar. Detta skulle medföra att regionbussen inte behöver tillgodose den goda 
tillgängligheten som finns idag. En lämplig åtgärd om detta förslag förverkligas kan 
vara att låta hållplatsen Åängavägen trafikeras av regionbuss och stadsbuss 
medan de två andra endast trafikeras av stadsbuss. I den ekonomiska 
flerårsplanen har Kristianstad kommun pengar 2004 för att ge Blekingevägen en ny 
utformning med smalare sektion. I samband med att den nya utformningen tas 
fram bör man samordna busstrafikens behov med eventuella åtgärder. Att bussen, 
liksom idag, stannar i gatan är önskvärt eftersom det ger hög komfort till 
kollektivtrafikresenärerna samtidigt som fördröjningen minimeras.    
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Kostnad 
Kostnaden för ombyggnaden av Blekingevägen ingår inte i detta projekt.  
 
Ansvarig 
Kristianstads kommun 
 
 

Korsningsåtgärder väg 118/Blekingevägen 
Problem 
Korsningen väg 118/Blekingevägen är signalreglerad. Fördröjning har uppmätts till 
18 s mot Åhus och 26 s mot Kristianstad. Siffrorna visar att den största 
fördröjningen uppstår i vänstersvängen från väg 118 till Blekingevägen.  
 
Förslag  
Korsningen föreslås göras signalprioriterad för kollektivtrafik genom byte av 
styrapparat. Detta förväntas minska fördröjningen för busstrafiken. Erfarenheter av 
signalprioritering från Malmö är att fördröjningen för biltrafiken blir ungefär 
oförändrad.  
 
 

 
Korsningen väg 118/Blekingevägen. 
 
Kostnad 
Kostnaden beräknas till ca 0,2 Mkr för byte av styrapparat i signalen.  
 
Ansvarig 
Vägverket 
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3.4 Hammar-Viby-Rinkaby 
Sträckan mellan Hammar och Rinkaby planeras att byggas om till 2+1-väg med 
skyltad hastighet 90 km/h. Motivet är att sträckan periodvis är starkt trafikerad, ca 
7000 fordon/dygn i medeltal under året, men avsevärt mer under sommaren. 
Trafiksäkerheten är då eftersatt samtidigt som framkomligheten blir låg. På 
sträckan finns ett stort antal korsningar och bitvis är det tätt mellan utfarter från 
enskilda fastigheter och åkrar. I samband med ombyggnaden kommer vissa 
utfarter att stängas och ersättas med ett parallellt vägnät. 4 stycken korsningar 
kommer att byggas ut med separata vänstersvängfält på väg 118, se bild s 21.  
 
De förändringarna som mest påverkar linje 551 är att en cirkulationsplats planeras 
på väg 118 strax söder om passagen av väg E22. Vid utformningen av en 
eventuell cirkulationsplats måste hänsyn tas till busstrafikens framkomlighet.  
 
Mellan Viby och Rinkaby föreslås i utredningen om 2+1-utformningen att befintlig 
korsning Byholmsvägen (Väg 1659)- väg 118 utgår och ersätts av en ny korsning 
ca 500 m söderut, för att där kopplas ihop med Fribetesvägen på andra sidan.   
 
Generellt om busshållplatser på 2+1-väg 
De busshållplatser som finns kvar vid anläggandet av 2+1-väg bör byggas ut med 
bussfickor, med ett accelerationsfält på ca 80 m på enfältiga avsnitt och något 
mindre på tvåfältiga. Detta motiveras av den höga trafikmängden som medför att 
bussarna kan få svårt att komma ut på väg 118 efter stoppet.  
 
Det är också mycket viktigt att passagen för gång- och cykeltrafikanter över väg 
118 anordnas på ett så trafiksäkert sätt som möjligt. Alla bussfickor måste ansluta 
till en gång- och cykelväg så att man inte behöver gå i den smala vägrenen på väg 
118.  
 
Problem 
På sträckan Hammar - Rinkaby ligger busshållplatserna tätt vilket medför 
fördröjningar. Resandestatistiken visar också på få resenärer på de aktuella 
busshållplatserna utmed sträckan. 
   
Förslag 
På sträckan finns fem busshållplatser i anslutning till byn Viby. Väg 118, Hörnhems 
hand, Nybodalsvägen, Viby Kyrkovägen och Fribetesvägen. Se bild s 21. För att 
minska restiden för kollektivtrafikresenären samt för att anpassa sträckan till 2+1-
väg föreslås att två av dessa tas bort; Väg 118 och Nybodalsvägen. Motiven till 
detta presenteras nedan.  
 
Hållplatsen Väg 118 ligger inte vid en korsningspunkt vilket medför att det behövs 
ett extra släpp i mitträcket vid ombyggnaden till 2+1-väg. Resandestatistik visar 
också att busshållplatsen inte har något frekvent resande, endast 5 resande om 
dygnet. Detta medför att busshållplatsen föreslås tas bort.     
 
Busshållplatserna Hörnhems hand, Nybodalsvägen och Viby Kyrkovägen ligger på 
ett avstånd av ca 600 m från varandra. Koncentrationen av bebyggelsen finns vid 
hållplatsen Hörhems hand och vid Viby Kyrkovägen. Därför föreslås att dessa 
busshållplatser behålls medan Nybodalsvägen tas bort. För att boende utmed 
Nybodalsvägen ska kunna ta sig gent till en busshållplats föreslås att en gångväg 
anläggs parallellt med väg 118 fram till Hörnhems hand. Hörnhems hand blir också 
ett alternativ för de resenärer som tidigare använde sig av busshållplatsen Väg 
118.  Genom Viby finns en gång- och cykelväg som går till Kristianstad. Denna 
skulle kunna förlängas ut till Hörnhems hand.  
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Till Viby Kyrkoväg finns det inte några gång- och cykelvägar. Det är dock en liten 
trafikmängd på Kyrkovägen vilket medför att det inte är motiverat att anlägga en 
separat gång- och cykelväg. 
 
Busshållplatsen Fribetesvägen trafikeras av en skolbuss som skjutsar högstadie- 
och gymnasieelever till Kristianstad. Detta samt att det blir långa avstånd för 
omgivande bebyggelse om den tas bort medför att busshållplatsen föreslås ligga 
kvar. Ombyggnaden av gatunätet i samband med anläggande av 2+1-väg medför 
att läget för busshållplatsen kommer att bli lite justerat norrut i samband med att 
korsningen flyttas norrut.  
 
Kostnad 
Utbyggnad och borttagning sker i samband med att 2+1-väg anläggs. Kostnaden 
för utbyggnad av Hörnhems hand, Viby Kyrkovägen och Fribetesvägen beräknas 
bli ca 0,35 Mkr per busshållplats.  
 
Kostnaden för komplettering av gång- och cykelnätet vid Hörnhems hand med en 
gång- och cykelväg med längd ca 340 m blir ca 0,34 Mkr.  
 
Gångvägen utmed väg 118 med längd ca 570 m beräknas kosta ca 0,35 Mkr. 
 
Ansvarig 
Ansvarig för utbyggnad av busshållplatser och gångbana är Vägverket. Utförs 
hösten 2003 i samband med starten av utbyggnad av 2+1.   
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg till Hörnhems hand ansvarar Kristianstad 
kommun för.      
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Busshållplatser på sträckan Hammar – Rinkaby. 
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3.5 Rinkaby samhälle 
Rinkaby byggdes upp kring väg 118 och har en utdragen form med växelvis tätare 
och glesare bebyggelse. Bostadsbebyggelsen splittras norr om kyrkan av ett 
område med verksamheter, avbrottet medför att det kan sägas finnas två 
tyngdpunkter i samhället avseende bostäder, en i norr och en i söder. Miljön i 
Rinkaby präglas av att väg 118 trafikeras av nästan 9000 fordon/dygn, vilket 
medför bland annat buller och barriäreffekter. 
 
Genom Rinkaby är hastigheten begränsad till 50 km/h. Vid skolan, mitt i Rinkaby, 
finns en zon med hastighetsbegränsningen 30 km/h. Genom hela Rinkaby finns en 
gång- och cykelbana på den västra sidan om vägen. Vägbanan är ca 8 m bred.  
 
 

 
Sandsjöborgsallén, foto mot söder.  
 
Problem 
Det huvudsakliga problemet i Rinkaby är att busshållplatserna ligger för tätt, vilket 
medför fördröjningar för genomresande kollektivtrafikresenärer. Genom Rinkaby 
finns fem busshållplatser på en sträcka av ca 2 km: 

- Viadukten 
- Salong Look 
- Lindbergs affär 
- Sandssjöborgsallén 
- Fyrkanten 

 
Skånetrafikens ambition har varit att minska antalet busshållplatser till två stycken. 
Dock medför Rinkabys långsträckthet utmed väg 118 att det är svårt att hitta en 
effektiv lösning som fortfarande ger en acceptabel tillgänglighet. Samtidigt är 
antalet resenärer från Rinkaby begränsat jämfört med de tyngre hållplatserna i 
Åhus vilket kan vara anledning nog att dra ner antalet hållplatser till 2 stycken. I 
denna utredning studeras effekterna av att behålla två eller tre busshållplatser, se 
alt. A och alt. B. 
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Vid framtagandet av lägena för busshållplatserna har gångavstånden prioriterats 
framför möjligheten att placera ut busskurar etc. Att ge busshållplatserna i Rinkaby 
en hög kvalitet avseende utrustning och utformning är komplicerat då bebyggelsen 
ligger tätt inpå vägen nästan hela sträckan. Vid detaljutformningen av 
busshållplatsen får man studera hur utrymme kan tillskapas för busskur och 
väntyta. Troligen kommer man att behöva ta tomtmark i anspråk.  
 
Alt. A: Antalet busshållplatser minskas till 3 stycken 
I detta förslag föreslås att busshållplatserna Salong Look, Lindbergs affär och 
Fyrkanten behålls medan Viadukten och Sandsjöborgsallén tas bort. Förslaget 
innebär att merparten av samhället täcks in med ett gångavstånd på ca 400 m. 
Salong Look täcker in de norra delarna av samhället. Den ersätter också resenärer 
från hållplatsen Viadukten och erbjuder boende utmed Hallingavägen god 
tillgänglighet. Lindbergs affär ligger inom 30 km/h zonen och servar resenärer 
bland annat till Rinkaby skola och kyrkan. Fyrkanten täcker in de södra delarna av 
samhället.  
 
 

 
Alt A, täckning med tre busshållplatser i Rinkaby. 
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Alt B. Antalet busshållplatser minskas till 2 stycken 
Om antalet busshållplatser minskas till 2 stycken skulle dessa för bästa 
tillgänglighet kunna ligga enligt förslaget nedan. Förslaget innebär att man behåller 
hållplatslägena Salong Look och Sandsjöborgsallén. För att öka bussens 
framkomlighet genom Rinkaby bör prövas att korta av 30-sträckan när 
busshållplatsen Lindbergs affär tas bort.  
 
Salong Look erbjuder de boende i norra Rinkaby en god tillgänglighet till 
busshållplatsen. Den ersätter även hållplatsläget Viadukten.   
 
Ett nytt hållplatsläge söder om Salong Look, vid verksamhetsområdet norr om 
Rinkaby skola, har också studerats. Detta läge innebär dock att boende i norra 
Rinkaby får långt till busshållplatsen. Speciellt gäller det de resenärer som tidigare 
åkte från hållplatsen Viadukten, som i förslaget är borttagen.    
 
Hållplatsen Sandsjöborgsallén ersätter Fyrkanten och delvis också Lindbergs affär. 
Hållplatsen kan erbjuda god tillgänglighet, via Skjutfältsvägen, från 
bostadsområdena som ligger öster om järnvägen.  Hållplatsläget erbjuder även 
god tillgänglighet för resenärer som bor i omgivningen till Rinkaby, via 
Madenvägen och Sandsjöborgsallén.   
  
 

 
Alt B, täckning med två busshållplatser i Rinkaby. 
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Förslag 
Sammanfattningsvis kan konstateras att tre busshållplatser erbjuder de boende i 
Rinkaby en något bättre tillgänglighet jämfört med två. Men detta måste vägas mot 
att de genomresande dominerar, vilket gör att två hållplatser kan rekommenderas. 
Väljer man två busshållplatslägen kommer antalet väntande personer vid 
Sandsjöborgsallén att uppskattningsvis vara kring 15 personer i maxtrafik. Detta 
medför att en ordentlig väntyta behöver skapas vid hållplatsen. Väderskydd är 
angeläget, åtminstone i riktning mot Kristianstad. Busshållplatsernas läge kan 
behöva justeras för att finna tillräckligt med utrymme för utbyggnad.   
 
Kostnad 
Utbyggnad av busshållplatserna Salong Look och Sandsjöborgsallén kostar  
ca 0,15 Mkr/st.  
 
Ansvarig 
Skånetrafiken/Vägverket  
 
 

3.6 Rinkaby – Åhus 
Mitt på sträckan mellan Rinkaby och Åhus ligger byn Horna. I Horna är hastigheten 
sänkt till 70 km/h, jämfört med 90 km/h på den övriga sträckan. Utmed sträckan 
finns en separat gång- och cykelväg utmed väg 118. I Horna går cykelvägen i den 
västra utkanten av byn. Som bilförare på väg 118 passeras Horna snabbt. Husen 
ligger mestadels tillbakadragna från vägen och man ser inte så mycket av själva 
byn. Vägbanan är ca 10 m bred. Vägen trafikeras av ca 8 000 fordon/dygn.  
 
Problem 
På avsnittet finns två busshållplatser: Alvåkravägen och Horna Gamla station, där 
främst Alvåkravägen är diskutabel med ett lågt antal resande.  
 
Bussen kör rakt fram på hela sträckan vilket medför att det inte blir några direkta 
fördröjningar orsakade av korsningar.  
 
 

 
Busshållplatsen på Alvåkravägen. 
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Förslag 
Alvåkravägens busshållplats föreslås tas bort på grund av få boende runtomkring 
och för få resenärer (10-15 av- och påstigande per dag).  Eventuella resenärer har 
via gång- och cykelvägen en bra förbindelse till busshållplatser i Rinkaby och 
Horna.   
 
Busshållplatsen i Horna behålls med de boende i Horna med omgivning som 
motiv. Till Horna ansluts landsväg 1652 som samlar upp ett flertal fastigheter som 
också tillhör Horna. Åtgärder bör vidtagas som säkrar passagen för fotgängare 
över väg 118. Även om hastigheten är sänkt till 70 km/h genom samhället känns 
det som många bilförare kör betydligt fortare.  
 
Kostnad  
Upprustning av busshållplatsen i Horna 0,15 Mkr. 
 
Ansvarig 
Skånetrafiken/Vägverket  
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Busshållplatser på sträckan Rinkaby-Åhus. 
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3.7 Åhus 
I Åhus har en utredning om linjedragningen genomförts. Resultatet av detta 
redovisas i bilden nedan.  
 
 

 
Busshållplatser i Åhus. 
 
 

Busshållplatser i Åhus 
Ny hållplats norr om Villaskolan 
Ny hållplats planeras norr om Villaskolan på 10-15 års sikt i samband med 
exploatering öster om väg 118 (enligt program för fördjupad översiktsplan för 
Åhus).  
 
Busshållplatserna: Villaskolan och Vattentornsområdet 
Två av de tyngsta busshållplatserna i Åhus är Villaskolan och Vattentornsområdet. 
Båda busshållplatserna är välutrustade med utbyggda fickor, cykelparkering och 
väntkurer däremot är de inte handikappsanpassade avseende taktila plattor och 
upphöjd kantsten. Vid Villaskolan finns en planskildhet för gång- och cykeltrafik 
under väg 118, medan passagen vid Vattentornsområdet är signalreglerad. Båda 
busshållplatserna behålls men handikappsanpassas.   
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Ny busshållplats på Järnvägsgatan  
Linjeomläggningen medför att ett nytt centralt busshållplatsläge skapas på 
Järnvägsgatan. Efter hållplatsen på Järnvägsgatan kommer busslinjen att grena 
sig mot Äspet respektive Täppet. Det innebär att turtätheten blir dubbelt så hög på 
busshållplatsen Järnvägsgatan jämfört med hållplatslägena efter förgreningen. 
Med detta som bakgrund finns motiv för att satsa lite extra på utbyggnaden av 
hållplatsen Järnvägsgatan.  
 
Kristianstad kommun planerar för en ny väg till hamnen. En detaljplan för detta är 
antagen och har vunnit laga kraft. Den nya vägen ska gå via Infartsvägen till 
spåren och därefter löpa parallellt med järnvägen till hamnområdet. Motivet är att 
få bort den tunga hamntrafiken från centrum. Av hänsyn till den planerade vägen, 
som också kommer att trafikeras av busstrafiken, har den nya busshållplatsen på 
Järnvägsgatan placerats strax öster om cirkulationsplatsen så att den kan 
bibehållas vid en utbyggnad av vägen. 
 
I skissen nedan visas en möjlig utformning av hållplatsen. Förslaget innebär att 
busshållplatsen ligger inom befintligt vägområde förutom busskuren och 
cykelparkeringen som på ett begränsat avsnitt medför att slänten måste flyttas ut 
något. I förslaget har även befintliga gångbanor utnyttjats.    
 
 

 
Skiss på nytt busshållplatsläge på Järnvägsgatan.  
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Övriga busshållplatser i Åhus 
Busshållplatserna som ligger efter Järnvägsgatan har inte studerats i detalj i denna 
utredning. Eftersom de ligger i slutet av linjen har det inte så stor betydelse att de 
orsakar fördröjningar. De som vill åka fort till Kristianstad kan välja att gå på 
bussen tex på den nya hållplatsen på Järnvägsgatan. Linjegrenen mot Täppet 
föreslås trafikera samma busshållplatser som idag. Linjegrenen som går mot Äspet 
kan lämpligen trafikera de busshållplatser som idag trafikeras av linje 552. Linjen 
blir effektivast om de två linjegrenarna tar lika lång tid. Detta kan vara en aspekt 
som medför att man väljer att ta bort någon av busshållplatserna i nästa 
utredningsskede.   
 
Hållplatserna på slingan kring Täppet är handikappsanpassade medan hållplatsen 
på Järnvägsgatan och hållplatserna mot Äspet inte är det, totalt blir detta 8 
handikappsanpassade hållplatser.  
 
Hållplatsen Repslageriet har idag sin påstigningshållplats på väg 118. 
Linjeomläggningen kommer att medföra att ett nytt hållplatsläge för avstigande 
(avstigande eftersom bussen även byter riktning) behöver tillskapas på 
Köpmannagatan.   
 
Linjeomläggningen medför också att busshållplatsen Siversson försvinner för 
denna linje men finns kvar för SkåneExpressen 4.  
 
Kostnad 
Handikappsanpassning av busshållplatserna Villaskolan och Vattentornsområdet 
kostar ca 0,2 Mkr per hållplats. 
 
Kostnaden för utbyggnad av busshållplatsen på Järnvägsgatan bedöms till  
ca 0,5 Mkr. 
 
Kostnaden för handikappsanpassning av övriga busshållplatser i Åhus inklusive 
flytten av Repslageriet, totalt 16 hållplatslägen, bedöms till ca 2 Mkr. 
  
Ansvarig 
Ansvarig för handikappsanpassning av hållplatserna Villaskolan och 
Vattentornsområdet är Vägverket.  
 
Ansvarig för handikappsanpassning av övriga hållplatser i Åhus är Skånetrafiken 
och Kristianstad kommun.  
 
Ansvarig för utbyggnad av Järnvägsgatan är Kristianstad kommun. 
 
 

Pendlarparkering/samåkningsparkering  
Två nya lägen för en framtida pendlar/samåkningsparkering har studerats i Åhus. 
De två lägena är dels i anslutning till Vattentornsområdet, dels vid den planerade 
busshållplatsen på Järnvägsgatan. I båda lägena finns rätt förutsättningar: 

• Väl utbyggd busshållplats  
• Utrymme för parkeringsplats och bilangöring 
• Lättillgängligt med bil  
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Alt A, Vattentornsområdet 
Pendlar/samåkningsparkeringen kan eventuellt placeras i samband med 
bensinstationen som ligger sydväst om busshållplatsen. Där finns ytor som kan 
omdisponeras och utnyttjas. 
 
Alt B, Järnvägsgatan 
Vid den nya hållplatsen på Järnvägsgatan finns ett möjligt läge för 
samåkningsparkering/pendlarparkering om marken inte kan utnyttjas av planerad  
handelsetablering.   
 
Kostnad 
Kostnaden har schablonmässigt bedömts till 0,5 Mkr.   
 
Ansvarig 
Kristianstad kommun 
 
 

Korsningsåtgärder Fregattv/Kristianstadvägen 
Problem 
Signalkorsningen Fregattv/Kristianstadvägen (vid vattentornsområdet i Åhus) 
fördröjning 12 s mot Åhus och 18 s mot Kristianstad. 
 
Förslag 
Korsningen visar på måttliga fördröjningar. Eftersom hållplatsen i båda riktningarna 
ligger efter korsningen innebär bussprioritering av signalen att fördröjningarna för 
busstrafik i stort sett bör kunna elimineras. Signalprioritering bör därför införas.   
 
Kostnad 
Signalprioritering 0,2 Mkr för byte av styrapparat. 
 
Ansvarig 
Vägverket 
 
 

Korsningsåtgärder Flötövägen/Kristianstadvägen 
Problem 
Cirkulationsplatsen Flötövägen/Kristianstadvägen i Åhus medför en fördröjning av 
25 s mot Åhus och 15 s mot Kristianstad. 
 
Förslag 
Tidsmätningen visar på en stor fördröjning i vänstersvängen mot Åhus. 
Fördröjningen beror förmodligen på cirkulationsplatsens geometriska utformning. 
Det är svårt att göra en åtgärd i denna korsning. Generellt är det dock viktigt att 
tänka på korsningsutformningen i stråk som trafikeras av stor andel busstrafik.  
 
Kostnad  
Ingen åtgärd  
 
Ansvarig 
Ingen åtgärd 
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3.8 Generella åtgärder 

Handikappanpassning av hållplatser 
 
Beskrivning:  
För att förbättra tillgängligheten för de funktionshindrade görs en 
handikappanpassning av samtliga stråkets hållplatser. Detta innebär bl.a. att man 
höjer kantstenen så att höjdskillnaden mellan hållplatsen och bussen blir mindre 
samt att man förser hållplatserna med ledstråk så att de synskadade kan orientera 
sig. 
 
Kostnad:  
Kostnad finns för eventuell handikappsanpassning finns under respektive hållplats.  
 
Förslag:  
Hållplatserna på stråket föreslås utformas enligt Skånetrafikens typritning.  
 

 
Skånetrafikens typritning för utformning av hållplats (källa: Hållplatshandboken) 
 
Ansvarig:  
Ansvarig finns under respektive hållplats.  
 
 

Handikappanpassade fordon 
Beskrivning:  
Bussarna som trafikerar stråket Kristianstad - Åhus trafikeras med fordon med lågt 
golv eller lågt insteg. Det finns dock inte möjlighet i alla bussar att stiga på i 
framdörren för resenärerna i rullstol. Ett problem uppstår då eftersom dessa 
resenärer inte kan betala biljetten till busschauffören. Den lösning som tillämpas 
innebär att de rullstolsburna får åka gratis. Eftersom all typ av särbehandling kan 
uppfattas som diskriminerande bör detta undvikas.    
 
Förslag:  
Man bör eftersträva en anpassning av bussarna så att alla resenärer kan stiga på i 
bussens framdörr, alternativt införa en möjlighet att betala resan i bussens bakdörr.   
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Kostnad: 
- 
 
Ansvarig:  
Skånetrafiken 
 
 

 
Även med dagens låggolvsbussar är höjdskillnaden mellan bussen och  
hållplatsen relativt stor. 
 
 

Snabbare av- och påstigning 
Beskrivning:  
Varje hållplatsstopp innebär en fördröjning för bussen. För att minska denna bör 
man överväga att förbättra systemet för biljettköp. Tänkbara åtgärder kan vara att 
ta bort kortladdning på bussarna, tillåta påstigning i samtliga dörrar och möjlighet 
att köpa biljetter på de större hållplatserna. Potentialen för denna typ av åtgärder 
bedöms vara ca 1 minut på sträckan Kristianstad – Åhus. Uppskattningen av 
tidsvinsten baseras på antagandet att hållplatstiden kan reduceras med 10 – 20 % 
med denna typ av åtgärder. Från körtidsmätningarna vet vi att den totala 
fördröjningen vid hållplatser på sträckan Kristianstad - Åhus är ca 8 min vilket ger 
ca 1 min i tidsvinst. 
 
Kostnad:  
Beror av vilken typ av åtgärd man väljer och uppskattas därför inte. 
 
Förslag:  
I Skånetrafikens utredning ”Kostnadseffektivitet för olika typer av bussåtgärder” 
konstateras det att det är svårt att få såväl företagsekonomisk som 
samhällsekonomisk lönsamhet för denna typ av åtgärder, men arbetsgruppen 
föreslår ändå att man vidtar åtgärder för att snabba upp påstigningen. Ett förslag är 
att sätta ut kortladdnings- och biljettautomater vid de största hållplatserna. Inom 
några år kommer man att byta ut biljettsystemet i Skåne och detta kan ge 
ytterligare restidsförkortning. 
 
Ansvarig:  
Skånetrafiken 
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Bättre trafikantinformation 
Beskrivning:  
För att minska den osäkerhet som finns i systemet kan man ge resenärerna bättre 
information. Skyltar vid de större hållplatserna som visar i realtid när bussen 
kommer är en åtgärd som minskar resenärernas osäkerhet. 
 
Kostnad:  
Ca 3 Mkr 
 
Förslag:  
Arbetsgruppen föreslår att skyltar med realtidsinformation sätts upp vid stråkets 
mest trafikerade hållplatser (väljer man hållplatserna med över 100 på/avstigande 
per dygn blir det ca 8 stycken). 
 
Ansvarig:  
Skånetrafiken 
 
 

Utbildning av busschaufförer 
Beskrivning:  
För att de föreslagna åtgärderna ska få full effekt bör busschaufförerna också 
involveras. Utbildning i handikappförståelse bör prioriteras, men även information 
om satsningen på högprioriterat kollektivtrafikstråk bör ingå. 
 
Kostnad:  
0.1 Mkr 
 
Förslag:  
Arbetsgruppen föreslår att de chaufförer som kör linjen utbildas i 
handikappförståelse och får information om högklassiga busstråk. 
 
Ansvarig:  
Skånetrafiken 
 
 

Marknadsföring 
Beskrivning:  
I samband med att de föreslagna åtgärderna är utförda bör man uppmärksamma 
detta genom någon form av marknadsföringskampanj. På så vis blir både dagens 
resenärer och andra medvetna om den satsning som görs på stråket. 
 
Kostnad:  
0.2 Mkr 
 
Förslag:  
Arbetsgruppen föreslår att man genomför åtgärden. 
 
Ansvarig:  
Skånetrafiken 
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Uppföljning och utvärdering 
Beskrivning:  
När åtgärderna är genomförda bör effekter vad gäller restid och antal resande på 
stråket följas upp. Även resenärernas synpunkter kan samlas in t.ex. genom 
enkätundersökningar. 
 
Kostnad:  
0.1 Mkr  
 
Förslag:  
Arbetsgruppen föreslår att man upprättar ett program för utvärdering av åtgärderna 
på stråket. 
 
Ansvarig:  
Vägverket 
 
 

Signalprioritering 
Åtgärden signalprioritering kräver att alla bussarna har en teknisk utrustning som 
kostar ca 15 000 kr/buss (antal bussar är ca 13 vilket ger ca 0,2 Mkr). Kostnaden 
för en ny fordonsdator ingår inte i eftersom en sådan även används till annat som t 
ex införandet av realtid (som är ett nytt informationssystem med GPS och 
kommunikation med en central server). 
 
Ansvarig:  
Skånetrafiken 
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4 SAMMANSTÄLLNING 
I tabellen på motstående sida redovisas en sammanställning av föreslagna 
åtgärder. Principiellt gäller att väghållaren betalar ombyggnader och 
handikappsanpassning av busshållplatser. Kommunen kan få ett statsbidrag på 50 
% av kostnaden. Skånetrafiken bestämmer var bussarna ska stanna och blir därför 
involverad om en busshållplats ska flyttas eller ska läggas till/tas bort. 
Skånetrafiken ansvarar för åtgärder som rör driften av kollektivtrafiken.     
 
Kostnad per part: 
Vägverket Region Skåne (VV) 2 – 3 Mkr 
Kristianstad Kommun (KK)  1 - 2 Mkr 
Skånetrafiken (Sk)  5 - 6 Mkr 
 
 

4.1 Tidsvinster 
Med utgångspunkt från material i TRAST och PLANK (planeringshandbok för 
kollektivtrafik) har följande tidsvinster uppskattats vid indragning av hållplats. 
Tidsvinsten består dels av en accelerations/retardationstid dels av tid för 
hållplatsstoppet, öppning och stängning av dörrar etc. Antagandet bygger också på 
att resenärerna från den indragna hållplatsen väljer en annan hållplats. Detta 
medför att man inte ”vinner” någon tid för på- och avstigande.  
 
De borttagna busshållplatserna på landsbygden har få resenärer (merparten färre 
än 10 resenärer per dygn). Detta innebär att bussen inte stannar på alla 
hållplatser, under samma tur, ens i högtrafik. För att inte en för stor tidsvinst skall 
tillgodoräknas projektet har den beräknade tidsvinsten (se tabell nedan) halverats 
för landsbygdshållplatser.  
 
 
Hastighet vid hållplatsen Acc/ret 

(s) 
Hållplats 
tid (s)  

Total tidsvinst (s) 

90 km/h 15 5 20  
70 km/h 12 5 17 
50 km/h 10 5 15 
 
Signalprioritering bedöms ge en tidsvinst på 15 s. Antagandet baseras på att 
signalen har två signalfaser och en omloppstid på 60 s, vilket medför att bussen 
som längst kan få vänta i 30 s vid rött. Medeltidsvinsten blir då 15 s.   
 
Linjeomläggningen i Kristianstad medför att bussen får en ca 100 m kortare 
körväg. Övriga förutsättningar är jämförbara mellan de två linjedragningarna. Den 
kortare körvägen medför en tidsvinst på ca 10 s. Antalet korsningar, alla är 
signalreglerade, är samma oavsett körväg (2 st). I den gamla linjedragningen 
gjorde bussen ett stopp vid Kyrkogården i den nya linjedragningen sker ett stopp 
på Södra Boulevarden. 
  
Linjeomläggningen i Åhus medför att bussen som kör slingan via Täppet får en ca 
1,3 km kortare körväg vilket bedöms ge en tidsvinst på ca 120 s. Man undviker 
även att göra svängande rörelser i tre korsningar, en cirkulationsplats och två 
korsningar med väjningsplikt, vilket beräknas ge en tidsvinst på 60 s. Totalt får vi 
då en tidsvinst på 180 s, eftersom de två linjegrenarna bör ta lika lång tid att 
trafikera kan denna tidsvinst sägas gälla båda grenarna.   
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Hållplats/Korsningspunkt Åtgärd 
 
 

Tids-
vinst  
(s) 

Kostnad 
(Mkr) 

Ansvarig 

Kristianstad, Kristianstad Station Samordnad region- och stadsbusshållplats  -  
Resecentrum Ombyggnad för bättre handikappsanp. och ökad 

kapacitet 
 - Sk/KK 

CSK/Skånehuset Samordnad region- och stadsbusshållplats  - Sk/KK 
Björkhemsområdet Ersätts av busshållplatsen CSK/Skånehuset    
Sjöhemsvägen Ingen åtgärd    
Hammar, Palmvägen Borttages men trafikeras av stadsbuss 15 s  KK 
Åängsvägen Byggs om i samband med att Blekingevägen ges en ny 

utformning.  
 - KK 

Nosabyvägen Borttages men trafikeras av stadsbuss 15 s  KK 
Korsningen 118/Blekingevägen Signalprioritering 15 s 0,2 VV 
Viby, Väg 118 Borttages 10 s   VV 
Hörnhems hand Utbyggnad enligt Skånetrafikens handbok + 

bussfickor 
 0,35  VV 

Komplettering av gc-väg  0,34  KK 
Komplettering av gångväg  0,35 VV 

 
Nybodalsvägen 

Borttages 10 s   VV 
Kyrkovägen Utbyggnad enligt Skånetrafikens handbok + 

bussfickor,  
gc-väg behövs ej på Kyrkovägen däremot på väg 118  

 0,35  VV 

Fribetesvägen Utbyggnad  enligt Skånetrafikens handbok + 
bussfickor, gc-väg behövs ej på Fribetesvägen 
däremot på väg 118 

 0,35  VV 

Rinkaby, Viadukten Borttages 10 s   Sk/VV 
Salong Look Utbyggnad enligt Skånetrafikens handbok  0,15  Sk/VV 
Lindbergs affär Borttages 15 s   Sk/VV 
Sandsjöborgsallén Utbyggnad enligt Skånetrafikens handbok  0,15  Sk/VV 
Fyrkanten Borttages 15 s   Sk/VV 
Alvåkravägen Borttages 8 s   Sk/VV 
Horna, Gamla stationen Utbyggnad enligt Skånetrafikens handbok  0,15  Sk/VV 
Åhus, Villaskolan Handikappsanpassning  0,2 VV 
Vattentornsområdet Handikappsanpassning  0,2 VV 
Korsningen Fregattv./Kristianstadv. Signalprioritering 15 s 0,2 VV 
Korsningen Flötöv./Kristianstadv. Ingen åtgärd    
Järnvägsg. (ny hållplats) Utbyggnad enligt Skånetrafikens handbok  0,5 KK 
Samåkningsparkering Kostnaden är bedömd schablonmässigt   0,5 KK 
Handikappsanpassning av 
busshållplatser i Åhus 

8 st hållplatser 16 st hållplatslägen (slingan kring 
Täppet är handikappsanpassad) 

 2 KK 

Generella åtgärder     
Handikappanpassning av hållplatser Kostnaden och ansvarig finns med i åtgärderna på 

busshållplatser ovan 
   

Handikappanpassade fordon Öka tillgängligheten - - Sk 
Snabbare av- och påstigning Förkorta restiden 60 s - Sk 
Bättre trafikantinformation Minska osäkerheten i systemet  3 Sk 
Utbildning av busschaufförer Öka förståelsen hos chaufförer, större genomslag för 

åtgärder 
 0,1 Sk 

Marknadsföring Öka genomslagskraften för åtgärderna. Locka nya 
resenärer att åka kollektivt 

 0,2 Sk 

Uppföljning och utvärdering Utvärdera effekten av åtgärderna  0,1 VV 
Signalprioritering , utrustning i bussar Öka framkomligheten  0,2  Sk 
Linjeomläggning Kristianstad  10 s   
Linjeomläggning Åhus  180 s   
Summa  6,3 min 10 Mkr  
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5 SLUTSATS  
Åtgärderna som föreslås i denna utredning syftar till att förbättra både linjens 
effektivitet samt till att förbättra tillgängligheten till de enskilda busshållplatserna. 
Utredningen visar att detta kan ske till en kostnad av ca 10 Mkr och att föreslagna 
åtgärder kommer att ge en tidsvinst på drygt 6 min. Detta medför att 
restidskvoterna förändras enligt tabellen nedan. Enligt de kritiska 
framgångsfaktorerna som redovisades i avsnitt 1.4 bör restidskvoten understiga 2. 
Åtgärderna medför att restidskvoterna underskrider 2 i resrelationerna som har 
mest resenärer. Förändringen kommer att medföra att fler resenärer väljer att åka 
buss framför bil.     

 
 

*1I relationen Åhus Täppet/Äspet – Kristianstad RC medräknas restidsvinsten av linjeomläggningen i 
Åhus. 
*2I relationen Åhus Äspet – Kristianstad RC har körtiden från Havsvägen till Repslageriet uppskattats 
till 3 min. Den nya närheten till hållplatserna i Äspet medför att gång/cykeltiden har kortats till sju 
minuter från tidigare 14 min. Totalt ger detta en tidsvinst på 4 min jämfört med beräkningen av 
restidskvot innan åtgärd.   
 
 
Ett flertal hållplatser har föreslagits slopas utmed sträckan. Motivet till detta är att 
borttagningen av hållplatser medför både en komfortvinst och en tidsvinst för 
resenärerna. De aktuella busshållplasterna har få resenärer som genom 
föreslagna kompletteringar av gångnätet kan ta sig till alternativ hållplats. En 
majoritet av resenärerna är pendlare mellan Kristianstad och Åhus vilket medför 
komfortvinsten och tidsvinsten kommer många tillgodo. Att antalet busshållplatser 
blir färre medför också att det går att erbjuda en högre standard på de 
busshållplatser som finns kvar.  
 
Linjeförändringarna i Åhus medför att boende i Äspet får en ökad linjetäthet och en 
ökad närhet/tillgänglighet till kollektivtrafiken. Äspet har tidigare servats av linje 552 
som gör 8 turer per dag i jämförelse med linje 551 ca 50 turer per dag, varav 
hälften kommer att gå via Äspet. En konsekvens av trafikeringen av Äspet blir att 
Täppet får en sämre turtäthet. Linjeomläggningen kommer totalt sett medföra att 
hela Åhus täcks väl in och får en god service av kollektivtrafiken. 
  
En minskning av biltrafiken är en nödvändighet för att förbrukningen av ej 
förnybara energikällor ska minska och ett led i strävan att skapa ett hållbart 
samhälle. För att detta ska vara möjligt krävs att man satsar resurser på att 
förbättra kollektivtrafiken så att den kan konkurrera med biltrafiken. Denna 
utredning är ett steg på vägen mot att höja kvaliteten och konkurrenskraften på 
busstrafiken. Föreslagna åtgärder stämmer väl överens med mottot ”Tänk spår, kör 
buss”. 

Total Restid (min) Relation 
Buss 
före 
åtgärd

Buss 
efter 
åtgärd

Bil 

Restidskvot 
före åtgärd 

Restidskvot 
efter åtgärd 

Åhus Täppet – Kristianstad RC*1 57 51 25 2,3 2,0      
Åhus Äspet - Kristianstad RC*1*2 46 36 23 2,0 1,6   
Åhus Järnvägsgatan – Kristianstad RC 45 42 22 2,0 1,9      
Åhus Villaskolan – Kristianstad RC 40 37 19 2,1 1,9      
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Avsiktsförklaring gällande högklassigt kollektivtrafikstråk 
Kristianstad - Åhus 
 
mellan Kristianstads kommun, Skånetrafiken och Vägverket Region Skåne.  
 
 
Bakgrund 
Vägverket har i sin sektorsroll ansvar för vägtransportsystemet som helhet. I detta ligger att 
verka för att vägtrafikens miljöbelastning minskar och att kollektivtrafik på väg blir attraktiv 
och tillgänglig för så många som möjligt.  
 
Skånetrafiken har, som huvudman för kollektivtrafiken till uppgift att verka för att kollektiv-
trafiken är attraktiv, tillgänglig, miljöanpassad och säker samt driva kollektivtrafiken på ett 
effektivt sätt med så god ekonomi som möjligt. 
 
För att åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik, som kan utgöra ett alternativ till bil, krävs i de 
flesta fall en mycket stor förbättring av framförallt restiden. För att de åtgärder som vidtas ska 
bli effektiva och få genomslag, krävs att man koncentrerar sina insatser till vissa stråk.  
 
Skånetrafiken har därför i samråd med Vägverket valt ut 6 tunga stråk, som i första hand bör 
förbättras. Genom att satsa på dessa stråk är tanken att resenärerna ska få så stora förbättringar 
att de märker en klar skillnad, samtidigt som nya resenärer ska lockas till kollektivtrafiken. 
 
Avsiktsförklaringens ändamål och syfte 
Denna avsiktsförklaring handlar om huvudprinciper för ansvarsområden och inriktning av 
fortsatt planering för att genomföra de åtgärder som arbetsgruppen redovisar.  
 
Syftet med stråket är att åstadkomma en högklassig kollektivtrafikanläggning, så att busstrafi-
ken ges konkurrensförutsättningar som närmar sig tågets.  
 
Representanter från berörda kommuner samt Skånetrafiken och Vägverket medverkar i arbe-
tet. Det ska leda fram till ett åtgärdspaket längs stråket och omfatta bl.a. förbättringar av håll-
platser och anslutande gång- och cykelvägnät, handikappanpassning av fordon och hållplatser 
samt bussprioriterande infrastrukturåtgärder. Varje enskild åtgärd är viktig - även om den kan 
te sig mindre betydelsefull – och tillsammans medför de stora förbättringar både i restid och 
komfort.  
 
Parter  
Parter i denna överenskommelse är Kristianstads kommun, Skånetrafiken och Vägverket i 
Skåne   
 
Ansvarsuppdelning 
När man ska genomföra åtgärderna kommer varje part att bära sina kostnader. Det innebär att 
Vägverket ansvarar för åtgärder på det statliga vägnätet (i huvudsak på landsbygden), respek-
tive kommun ansvarar för åtgärder på det kommunala vägnätet medan Skånetrafiken ansvarar 
för åtgärder som berör trafikering och fordon. 
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Skånetrafiken, som är trafikhuvudman, har ansvar för att trafikförsörjningen anpassas till de 
nya förutsättningarna. De åtar sig att trafikera de nya kollektivtrafikanläggningarn med den 
busstrafik som går i stråket. 
  
Inriktning för fortsatt planering  
Avsiktsförklaringen gäller underhand som arbetet med stråkstudien pågår.  
 
I nästa skede tas en överenskommelse fram. Då finns förslag till åtgärder framme som är för-
ankrade hos samtliga parter.  
 
Prioritering och beräknade utbyggnadstidpunkter för genomförande av de objekt som Väg-
verket ansvarar för kommer att prövas i samband med upprättande av kommande invester-
ingsplaner för transportinfrastrukturen i Skåne. Utbyggnadstidpunkterna är beroende av en 
samlad prioritetsordning för den statliga transportinfrastrukturen i Skåne samt tilldelade pla-
nerings- och finansieringsramar.  
 
Parterna är överens om att utbyggnadstiderna också är beroende av den kommunala bebyg-
gelse- och exploateringsplaneringen med tillhörande budgetbehandling. 
 
För genomförande av varje speciellt objekt i ovanstående prioritetsgrupper är parterna med-
vetna om att det kan behövas särskilda avtal som reglerar detaljfrågor som kostnadsfördel-
ning, driftansvar, etc. I detta skede tas projektbeskrivningar fram. 
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